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BAB II 

MEDIA SKETSA DAN HASIL BELAJAR IPA 

 

A. Media Pembelajaran Sketsa 

1. Pengertian Media Sketsa 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan. 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) 

memiliki pengertian yang berbeda.Media adalah bentuk-bentuk komunikasi 

baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya.31 

Gerlach dan Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media.32 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

                                                           
31 Arief S. Sadiman dkk, Op. Cit., hlm. 6-7 
32 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3 
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photografisbelajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual dan verbal. 

Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dan 

lingkungannya.Dijelaskan pula oleh Raharjo bahwa media adalah wadah dari 

pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima 

pesan tersebut. Materi yang diterima adalah pesan instruksional, sedangkan 

tujuan yang dicapai adalah tercapainya proses belajar.33 

AECT (Association of Education and Communication Technology) 

memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampiakan pesan atau informasi.34 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.35 Pembelajaran merupakan 

suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan 

berbagai sumber untuk belajar.Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak 

yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Yang terpenting 

                                                           
33 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Op.Cit., hlm. 7 
34 Ibid., hlm.8 
35Undang-undang R.I. nomor 20 Tahun 2003tentang Sisdiknas, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2011), hlm. 5 
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dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar (learning 

process).36 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat atau perantara yang membantu guru dalam proses 

pembelajaran untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Dalam konteks media pembelajaran, media sketsa adalah gambar yang 

sederhana, atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa 

detail.37 Sketsa merupakan media visual sederhana sebagai sarana yang paling 

singkat dan abstrak untuk menggambarkan suatu objek sehingga dapat 

menambah pemahaman visual siswa terhadap suatu objek dan memperlancar 

penguasaan objek-objek yang dihayatinya.38 

Sketsa adalah coretan kasar/ sederhana yang merupakan outline yang 

memperlihatkan profil suatu objek tertentu tanpa memperlihatkan 

rinciannya.39 

Dalam penerapannya, sketsa biasanya merupakan gambaran singkat tanpa 

bagian-bagian kecil yang mengemukakan gagasan tertentu.Namun pada 

umumnya, sketsa merupakan rencana kasar yang umumnya menggunakan 

garis. 

                                                           
36Cepi Riyana, Media Pembelajaran, (Jakarta: Direktorat Jendral Prndidikan Islam 

Departemen Agama Republik Indonesia, 2009). hlm. 3 
37 Arief S.Sadiaman dkk,Op.Cit., hlm. 33 
38 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Op.Cit., hlm.42 
39 Cepi Riyana, Op.Cit., hlm. 78 
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Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan kesenian atau 

melukis, kita dapat membuat gambar sederhana yang merupakan sketsa atau 

gambar garis (stick figure). Gambar garis, kendatipun  amat sederhana, dapat 

menunjukkan aksi atau sikap dengan dampak yang cukup baik. 

Sketsa merupakan salah satu jenis media grafis, sebagaimana halnya 

media yang lain media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber 

ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan, 

pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi 

visual. 

Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses 

penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersebut, 

secara khusus grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas 

sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat 

dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan.40 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media sketsa adalah salah satu media 

visual berupa coretan sederhana yang memperlihatkan profil suatu objek 

tertentu tanpa memperlihatkan bagian yang rincinya.Sebagai sarana yang 

paling singkat dan abstrak untuk menggambarkan suatu objek sehingga dapat 

menambah pemahaman visual siswa terhadap suatu objek. 

 

 
                                                           

40 Arief S.Sadiaman dkk,Op. Cit., hlm. 28-29 
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2. Kelebihan dan Kekurangan Media Sketsa 

Adapun kelebihan dari media sketsa yaitu:41 

a. Media sketsa dapat menarik perhatian siswa 

b. Penggunaan media sketsa dapat menghindari vebalisme 

c. Media sketsa juga dapat memperjelas penyampaian pesan 

d. Harganya yang murah dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam 

penyampaiannya. 

e. Media sketsa ini dapat dibuat langsung oleh guru 

Kekurangan dari media sketsa yaitu: 

a. Media sketsa hanya menekankan persepsi indera penglihatan (visual) 

b. Ukuran media sketsa terbatas untuk kelompok besar 

3. Faktor-faktor yang Perlu di Perhatikan dalam Memilih Media 

Pembelajaran 

Agar media pengajaran yang dipilih itu tepat, dismaping memenuhi 

prinsip-prinsip-prinsip pemilihan, juga terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan sebagaimana diuraikan berikut ini:42 

a. Objektivitas 

Unsur subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran harus 

dihindarkan.Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran 

atas dasar kesenangan pribadi. 

                                                           
41Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: PEDAGOGIA,2012), hlm.89. 
42Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013),hlm. 128-130 
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b. Program Pengajaran 

Program pengajaran yang akan disampaiakan kepada anak didik harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun 

kedalamannya. 

c. Sasaran Program 

Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang akan menerima 

informasi pengajaran melalui media pengajaran.  

d. Situasi dan Kondisi 

Situasi dan kondisi yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan 

pilihan media pengajaran yang akan digunakan meliputi situasi dan 

konndisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan dipergunakan, 

situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti pelajaran. 

e. Kualitas Tekhnik 

Dari segi tekhnik, media pengajaran yang akan digunakan perlu 

diperhatikan, apakah sudah memenuhi syarat. 

f. Keefektifan dak Efesiensi Penggunaan 

Keefektifan berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi 

berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. 

4. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Ada enam fungsi pokok dari alat peraga dalam proses belajar mengajar. 
Keenam fungsi tersebut adalah: 

a. Penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar bukan 
merupakan fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai 
alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar-mengajar yang efektif. 
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b. Penggunaan alat peraga merupakan bagian yang integral dari 
keseluruhan situasi mengajar. Ini berrati bahwa alatt peraga merupakan 
salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. 

c. Alat peraga dalam pengajaran penggunaannya integral dengan tujuan 
dan isi pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan 
alat peraga harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. 

d. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran bukan semata-mata alat 
hiburan, dalma arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar 
supaya lebih menarik perhatian siswa. 

e. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 
mempercepat proses belajar mengajar dan membantu sisw adalam 
menangkap pengertian yang diberikan guru. 

f. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran diutamakan untuk 
mempertinggi mutu belajar mengajar. Dengan perkataan lain 
menggunakan alat peraga, hasil belajar yang dicapai akan menggunakan 
alat peraga, hasil belajar yang dicapai akan tahan lama diingat siswa, 
sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi.:43 
 
 
Beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses 

belajar mengajar sebagai berikut: 44 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa 

untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, indera, dan 

waktu. 

                                                           
43 Nana Sudjana, Op. Cit., hlm. 99-100 
44 Azhar Arsyad, Op.Cit., hlm. 26-27 
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d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, 

dan lingkungannya. 

5. Langkah-langkah Penggunaan Media Sketsa 

Langkah-langkah penggunaan media sketsa dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar 

c. Guru mempersiapkan sketsa-sketsa sesuai dengan tujuan pembelajaran 

d. Guru menunjukkan/memperlihatkan sketsa-sketsa yang berkaitan 

dengan materi yang diajarkan 

e. Meminta siswa untuk mengamati sketsa-sketsa yang ada 

f. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai sketsa yang diamati 

g. Dari tanya jawab itu guru mulai menanamkan konsep/materi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai 

h. Kesimpulan/ rangkuman 

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian dan Macam-macam Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau kecakapan 
manusia. Perubahan tingkah laku ini bukan disebabkan oleh proses 
pertumbuhan yang bersifat fisiologis atau proses kematangan. 
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Perubahan yang terjadi karena belajar dapat berupa perubahan-
perubahan dalam kebiasaan (habit), kecakapan-kecakapan (skills) atau 
dalam ketiga aspek yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan 
keterampilan (psikomotorik).45 
 
Menurut E.R. Hilgard belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi 

terhadap limgkungan.Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup 

pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh melalui latihan 

(pengalaman). Hilgard menegaskan bahwa belajar mmerupakan proses 

mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalaui latihan, 

pembiasaan, pengalaman dan sebagainya.46 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.47 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau 

simbol.48Nasution menyatakan hasil belajar siswa dirumuskan sebagai tujuan 

instruksional umum (TIU) yang dinyatakan dalam bentuk yang lebih spesifik 

dan merupakan komponen dari tujuan umum ata kuliah atau bidang studi.49 

                                                           
45 Fajri Ismail, Op. Cit.,hlm.25 
46 Ahmad Susanto, Op.Cit., hlm. 3 
47 Ibid.,hlm. 5 
48 Fajri Ismail, Op.Cit., hlm. 38 
49Ibid., hlm. 39 
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Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena 

belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.50 

Benyamin Bloom secara garis besar membagi hasil belajar menjadi tiga 

ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotoris. 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 

b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

c. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak.51 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi pemahaman 

konsep (ranah kognitif), keterampilan proses (ranah psikomotor), dan sikap 

siswa (ranah afektif). Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti 

mengetahui.Pengetahuan ialah perolehan, penataan, dan penggunaan 

segala sesuatu yang diketahui yang ada dalam diri seseorang. Dalam 

                                                           
50 Ahmad Susanto, Op. Cit., hlm. 5 
51 Nana Sudjana, Op. Cit.,hlm.22-23 
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ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir. Keenam jenjang 

dimaksud adalah (C1) pengetahuan, (C2) pemahaman, (C3) penerapan, 

(C4) analisis, (C5) sintesis, dan (C6) evaluasi. 

Untuk mengukur hasil belajar siswa yang berupa pemahaman 

konsep, guru dapat melakukan evaluasi produk.Sehubungan dengan 

evaluasi produk ini, W.S. Winkel menyatakan bahwa melalui produk 

dapat diselidiki apakah dan seberapa jauh tujuan intruksional telah 

tercapai, semua tujuan itu mrupakan hasil belajar yang seharusnya 

diperleh oleh siswa.52 

b. Ranah Afektif 

Sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, mmelainkan 

mencakup pula aspek respon fisik.Jadi, sikap ini harus ada kekompakan 

antara mental dan fisik secara serempak.Jika mental saja yang 

dimunculkan, maka belum tampak secara jelas sikap seseorang yang 

ditunjukkannya.53 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai.Sikap seseorang dapat diramalkan perubahnnya bila seseorang 

telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Ranah afektif ini oleh 

Krathwol dan kawan-kawan dirinci dengan istilah yang dikenal, yaitu: 

                                                           
52Ahmad Susanto, Op. Cit., hlm. 8 
53Ibid., hlm. 10 
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(A1) penerimaan, (A2) tanggapan, (A3) penilaian, (A4) organisasi, dan 

(A5) karakter. 

c. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu.Menurut Simson bahwa domain psikomotor 

meliputi enam domain yang dikenal dengan istilah (P1) persepsi, (P2) 

kesiapan, (P3) respon terbimbing, (P4) mekanisme gerakan, (P5) respon, 

dan (P6) penyesuaian dan keaslian. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Wasliman menyatakan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh peserta 

didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi, 

baik faktor internal maupun eksternal. Secara perinci, uraian mengenai 

faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:54 

a. Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. 

Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan 

kesehatan. 

b. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
                                                           

54Ibid., hlm. 12 
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Menurut teori Gestalt, belajar merupakan suatu proses perkembangan. 

Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak mengalami perkembangan. 

Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu yang baik yang berasal dari diri 

siswa sendiri maupun pengaruh lingkungannya. 

Disamping faktor guru, kualitas pengajaran dipengaruhi juga oleh 

karakteristik kelas. Variable karakteristik kelas antara lain:55 

a. Besarnya kelas (Class size). Artinya, banyak sedikitnya jumlah siswa 

yang belajar. Diduga makin besar jumlah siswa yang harus dilayani guru 

dalam satu kelas, makin rendah kualitas pengajarannya, demikian pula 

sebaliknya. 

b. Suasana belajar. Suasana belajar yang demokratis akan memberi 

peluang mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan dengan 

suasana belajar yang kaku, disiplin yang kejam dengan otoritas ada pada 

guru. 

c. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Sering kita temukan bahwa 

guru merupakan satu-satunya sumber belajar di kelas. Situasi ini kurang 

menunjang kualitas pengajaran, sehingga hasil belajar yang dicapai 

siswa tidak optimal. Sehingga kelas harus diusahakan sebagai 

laboratorium belajar bagi siswa. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah adalah 

karakteristik sekolah itu sendiri. Karakteristik sekolah berkaitan dengan 
                                                           

55 Nana Sudjana,Op.Cit., hlm. 42 
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disiplin sekolah, perpustakaan yang ada di sekolah, perpustakaan yang ada 

di dekolah, lingkungan sekolah, estetika dalam arti sekolah memberikan 

perasaan nyaman, dan kepuasan belajar, bersih rapih dan teratur.56 

 

C. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

1. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Tujuan Pembelajaran IPA 

di Madrasah Ibtidaiyah 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains,disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada 

jenjang sekolah dasar. 

Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur, 

dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. 

Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang 

alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dnegan ilmu penngetahuan alam, 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: ilmu pengetahuan alam 

sebagai produk,  proses dan sikap. 

Pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai produk, yaitukumpulan hasil 

penelitian yang telah ilmuawan lakukan dan sudah membentuk konsep yang 

telah dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. 
                                                           

56Ibid., hlm. 43 
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Kedua, ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali 

dan memahami pengetahuan tentang alam. 

Ketiga, ilmu pengetahuan alam sebagai sikap.Sikap ilmiah harus 

dikembangkan dalam pembelajaran sains.Hal ini sesuai dengan sikap yang 

harus dimiliki oleh seorang ilmuawan dalam melakukan penelitian dan 

mengkomunikasikan hasil penelitiannya. 

Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP,2006)  dimaksudkan untuk:57 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 
adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 
teknologi, dan masyarakat. 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 
memecahkan masalah, dan membuat keputusan 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 
menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai 
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 
 
 

2. Standar Kompotensi dan Kompotensi Dasar Mata Pelajaran IPA Kelas 

IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran 

IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus 

                                                           
57Ibid., hlm. 171-172 
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dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan. 

Pada penelitian skripsi ini, saya mengambil bab dalam pembelajaran IPA 

Kelas IV semester 1 tentang “Daur Hidup Hewan”. Adapun Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar, yaitu: 

Tabel 2 
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

 Mata Pelajaran IPA Kelas IV Semester 1 di Madrasah Ibtidaiyah 
 
 

Standar Kompotensi (SK) Kompotensi Dasar (KD) 

4. Memahami daur hidup beragam jenis 

makhluk hidup 

4.1 Mendeskripsikan daur hidup 

beberapa hewan di lingkungan 

sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, 

kupukupu, kucing. 

 

3. Materi IPA Kelas IV tentang Daur Hidup Hewan 

Materi IPA tentang daur hidup hewan terdiri dari:58 

Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis.Seperti 

ayam, kucing, kambing, ikan, burung, dan lain-lain. 

 

 

 

                                                           
58Haryanto, Sains  untuk SD Kelas IV, (Jakarta: Erlangga,2006) 
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a. Daur Hidup Ayam 

Ayam mengahasilkan anak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu 

dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas.Setelah pertumbuhan bakal 

anak ayam di dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. 

b. Daur Hidup Kucing 

Kucing menghasilkan anak dengan cara beranak (melahirkan). 

Sebelum anaknya lahir, kucing dewasa mengalami masa mengandung 

selama kira-kira tiga bulan.Setelah itu, lahirlah anak kucing yang belum 

dapat makan sendiri.Dia menyusu ke induknya. Setelah umurnya lebih 

dari sebulan, anak kucing baru dapat memakan makanan lain. 

c. Daur Hidup Kangguru 

Kangguru menghasilkan anak dengan cara beranak (melahirkan). 

Berbeda dengan kucing, kangguru mengandung kira-kira hanya 

sebulan.Anak kangguru yang lahir pun masih sangat kecil dan lemah. 

Begitu keluar dari tubuh induknya, anak kangguru merambat perlahan ke 

kantong induknya yang ada di depan perut. Di kantong itu, anak kangguru 

menyusu sampai berbulan-bulan.Setelah tubuhnya cukup besar, barulah 

anak kangguru keluar dari kantong induknya. 

Metamorfosis dibagi menjadi dua golongan sebagai berikut: 

a. Metamorfosis sempurna (lengkap) 



57 
 

Metamorfosis sempurna dialami hewan yang saat lahir berbeda sekali 

bentuknya dengan hewan dewasa. Metamorfosis sempurna antara lain 

terjadi pada kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. 

b. Metamorfosis tidak sempurna (tidak lengkap) 

Metamorfosis tidak sempurna dialami hewan yang sangat lahir tidak 

terlalu berbeda bentuknya dengan hewan dewasa.Metamorfosis tidak 

sempurna terjadi pada kecoak dan belalang. 

1) Daur Hidup Kupu-Kupu 

Kupu-kupu hidup dengan memakan nektar (madu) yang ada di 

dasar bunga. Kupu-kupu dewasa berkembang biak dengan bertelur. 

Dari telur ini, daur hidup kupu-kupu yang baru dimulai. 

 

 

 

 

Daur hidup kupu-kupu : telur – ulat – kepompong – kupu-kupu 

2) Daur Hidup Nyamuk 

 

 

Daur hidup nyamuk : telur – jentik-jentik – pupa – nyamuk 
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3) Daur Hidup Lalat 

Lalat terbang dan mencari makan ditempat kotor.Lalat dewasa 

bertelur ditempat itu juga.Dari telur ini, daur hidup lalat yang baru 

dimulai lagi. 

 

 

 

 

Daur hidup lalat : telur – belatung – pupa – lalat. 

4) Daur Hidup Kecoak 

Kecoak memiliki sayap.Kecoak dapat terbang.Kecoak dewasa 

bertelur di air kotor.Dari sini, daur hidup kecoak yang baru dimulai 

lagi. 

 

 

 

 

Daur hidup kecoak : telur – kecoak muda – kecoak 

5) Daur Hidup katak 

Katak adalah satu-satunya hewan bukan serangga yang mengalami 

metamorfosis.Kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan kecoak termasuk 

golongan serangga.Katak merupakan hewan amfibi, yiatu hewan yang 
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hidup di air dan di darat.Sepanjang hidupnya katak hidup di dua 

alam.Katak tidak dapat bertahan hidup jika tinggal di air saja atau di 

darat saja. 

 

 

 

Daur hidup katak : telur – kecebong – katak muda – katak dewasa 

 

D. Meningkatkan Hasil Belajar IPA melalui Penggunaan Media Sketsa 

Sketsa adalah coretan kasar/sederhana yang merupakan outline yang 

memperlihatkan profil suatu objek tertentu tanpa memperlihatkan rinciannya.59 

Dalam konteks media pembelajaran, media sketsa adalah gambar yang 

sederhana, atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa 

detail.60Sketsa merupakan media visual sederhana sebagai sarana yang paling 

singkat dan abstrak untuk menggambarkan suatu objek sehingga dapat 

menambah pemahaman visual siswa terhadap suatu objek dan memperlancar 

penguasaan objek-objek yang dihayatinya.61 

                                                           
59Cepi Riyana, Op.Cit., hlm. 78 
60 Arief S.Sadiman dkk,Op. Cit., hlm. 33 
61 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Op.,Cit., hlm.42 
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Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah pendidikan 

sains,disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. 

Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang alam 

yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu penngetahuan alam, dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: ilmu pengetahuan alam sebagai 

produk,  proses dan sikap.62 

Pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai produk, yaitukumpulan hasil 

penelitian yang telah ilmuawan lakukan dan sudah membentuk konsep yang telah 

dikaji sebagai kegiatan empiris dan kegiatan analitis. 

Kedua, ilmu pengetahuan alam sebagai proses, yaitu untuk menggali dan 

memahami pengetahuan tentang alam. 

Ketiga, ilmu pengetahuan alam sebagai sikap.Sikap ilmiah harus 

dikembangkan dalam pembelajaran sains.Hal ini sesuai dengan sikap yang harus 

dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian dan 

mengkomunikasikan hasil penelitiannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media sketsa adalah media visual 

berupa coretan sederhana yang memperlihatkan profil suatu objek tertentu tanpa 

memperlihatkan bagian yang rincinya.Sebagai sarana yang paling singkat dan 

abstrak untuk menggambarkan suatu objek sehingga dapat menambah 

pemahaman visual siswa terhadap suatu objek.Sedangkan IPA adalah usaha 
                                                           

62Ahmad Susanto, Op.Cit., hlm. 167 
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manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada 

sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan. 

Jadi media sketsa sangat erat hubungannya dengan pembelajaran IPA karena 

IPA sendiri merupakan ilmu tentang alam dimana dalam proses pembelajarannya 

siswa diminta untuk mengamati semua yang ada dilingkungan sekitar mereka, 

serta  menggambarkan hal-hal yang abstrak ke dalam bentuk kongkret dengan 

memanfaatkan semua panca indera mereka. Maka disinilah penggunaan media 

sketsa dinilai mampu membantu siswa, karena media sketsa dapat 

menggambarkan objek-objek yang bersifat abstrak menajadi lebih 

realistis.sehingga dapat memperlancar penguasaan objek-objek yang diamati 

siswa selama proses pembelajaran. 

. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap 

sulit oleh sebagian besar peserta didik. Kondisi ini juga yang memperlihatkan 

bahwa selama ini proses pembelajaran sains di sekolah dasar masih banyak yang 

dilaksanakan secara konvensional. 

Pada akhirnya, keadaan semacam ini yang menyebabkan kegiatan 

pembelajaran dilakukan hanya terpusat pada penyampaian materi dalam buku 

teks saja, yang mendorong siswa untuk berusaha menghafal pada setiap kali akan 

diadakan tes atau ulangan harian atau tes hasil belajar. Sehingga anggapan 

sebagian besar peserta didik yang menyatakan bahwa pelajaran IPA ini sulit 

adalah terbukti dengan terlihatnya masih rendahnya hasil belajar yang didapat. 
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Oleh karena itu diperlukan alat atau perantara bagi guru untuk menyampaikan 

materi IPA agar penyampaiannya tidak bersifat konvensional, dan tidak hanya 

menuntut siswa untuk hanya menghafal dalam setiap proses pembelajarannya 

yang pada akhirya berdampak pada hasil belajar IPA siswa yang rendah. 

Maka salah satu alat atau perantara yang dapat digunakan guru dalam 

penyampaian materi adalah dengan menggunakan media sketsa karena 

menghindari verbalisme dalam artian ceramah pada penyampaian materi tidak 

begitu dominan, media sketsa juga membantu siswa dalam memperjelas materi 

yang disampaikan oleh guru karena dalam penggunaannya dalam proses 

pembelajaran guru mengajak siswa untuk mengamati semua objek yang ada di 

dalam materi pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dengan di ikut sertakan nya siswa dalam setiap proses pembelajaran maka 

proses pembelajaran nya dapat dikatakan bersifat student center dalam artian 

peran siswa lebih dominan dibandingkan peran guru, sehingga situasi ini akan 

berdampak baik dalam proses pembelajaran IPA yaitu siswa lebih tertarik, 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Jika siswa sudah tertarik dalam setiap 

proses pembelajaran IPAmaka tidak menutup kemungkinan akan berdampak 

pula pada hasil belajar yang didapat juga akan meningkat. 

Dengan mempertimbangkan manfaat yang cukup efektif dari  media sketsa, 

maka dapat diartikan bahwa media sketsa adalah  salah satu media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA yang selama ini dianggap sulit. 


